Referat af møde i Bestyrelsen for Grejs Lokalråd, tirsdag den 18/9 2018
Til stede: Allan Danielsen, Thorkild Bech, Lise Gindesgaard, Arne Buch, Karsten Kring,
Edel Petersen, Peer Krejsgaard, Arne Poulstrup (referent).
Afbud: Jens Kristensen
1. Godkendelse af referat fra den 14/8-2018. Arne P checker at referat er lagt på
hjemmesiden. Det samme gælder Årsmøde-referat fra oktober 2017.
2. Årsmøde den 24/10-2018. Preben Egeskov, DGI, vil holde oplæg om: ’hvordan kan man få
aktivitet i et Kulturcenter hele døgnet’. Arne P skriver rundt til alle foreninger med
opfordring til at deltage og komme med ideer til aktiviteter og hvordan vi får gjort
Kulturcenteret aktiv hele dagen. Brevet rundsendes til deltagerne til godkendelse inden det
udsendes. Samtidig bedes foreningerne checke deres egne oplysninger på hjemmesiden.
Arne B vil aftale formen for mødet med Niels Hellmund.
Generalforsamling kl. 19.00, indlæg og debat om Kulturcenterets aktiviteter efterfølgende.
Arne P laver forslag til indkaldelse til Generalforsamling.
3. Vi binder Grejs sammen: haft møde i uge 33, mellem Niels, Rasmus, Arne, Frederik og
Peter. Der er nyt møde i uge 40, og vi vil søge Den Store Ide. Arne P følger op. Forslag om
at Kirken får en repræsentant med i gruppen.
4. Finn Moesborg har opdateret Grejs.dk. Alle deltagerne opfordres til at gå hjemmesiden
igennem og komme med rettelser. Allan vil prøve at checke indholdet på Grejs.dk/Grejs-dk.
AP skriver ud til alle foreninger om at checke egne data. Til næste møde, fordeler vi
revisionen af hjemmesiden imellem os. Lise forbereder denne opgave til næste møde.
5. Dagligvarebutik: Allan finder kontaktperson for Rema, og Allan og Arne B vil forhøre sig om
mulighederne i Grejs.
6. Økonomi: som sidst
7. Stiudvalg: intet nyt fra sti-fronten, men Allan og Karsten foretager en runde for at checke
op.
8. Eventuelt: møde med Udvalget for nærdemokrati, Brandbjerg Højskole, onsdag den 10/10
kl.19-21.30: Arne B og Lise deltager.
9. Næste møde 16/10, kl. 19.30 Borgergården: til dagsordenen: Årsmøde. Forplejning:
Karsten

